RESERVEER NU!

Begin of verrijk
uw eigen grafiekcollectie
met deze twaalf prenten!

Verzeker u van een exemplaar van de GA Grafiekkalender door gebruik te maken
van onderstaande formulier. Vul uw gegevens in en lever in bij het GA of stuur
het op naar Grafisch Atelier Den Bosch (zie adresgegevens hieronder) met
vermelding van GA Grafiekkalender 2018.
Bestellen kan ook direct via www.gadenbosch.nl/shop

GA GRAFIEKKALENDER 2018

Word verzamelaar!
GA GRAFI EK KA L E ND E R 2 0 1 8

De kalender kunt u vanaf week 50 a.s. ophalen in het Grafisch Atelier.
Tegen een meerprijs zenden we u de kalender toe.

€ 495,- | vriendenprijs € 450,Specificaties:
formaat prenten: 49 x 42 cm
Voor het derde jaar op rij brengt Grafisch Atelier Den Bosch een verzameling van
12 prenten uit: de GA Grafiekkalender 2018. De prenten zitten samen met een
kalender en een boekje in een prachtige map. Door het even eenvoudige als
ingenieuze ophangsysteem kunt u per maand de kalender van de prent naar uw

formaat kalender: 59,4 x 42 cm
papiersoorten: Hahnemühle, Sommerset en Simili Japon
technieken: ets, zeefdruk, toyobo, aquatint, linosnede
oplage kalender: 20 stuks; alle prenten zijn gesigneerd en genummerd

keuze voorzien. Daarnaast laten de individuele prenten zich gemakkelijk inlijsten

Grafisch Atelier Den Bosch

voor een mooi plekje aan de muur of als bijzonder cadeau.

Boschveldweg 471 5211 VK ’s-Hertogenbosch
073 6134277 | www.gadenbosch.nl | info@gadenbosch.nl

De verzameling bestaat uit werken van kunstenaars uit het hele land en is uitgevoerd

NL21 ING 0005 2754 72

in verschillende grafische technieken. Een vakjury heeft uit een groot aanbod twaalf
werken geselecteerd, waardoor u verzekerd bent van kunst van hoog niveau.
De prenten zijn gedrukt door de werkplaatsmeesters van het Grafisch Atelier.
Dit is de enige kalender met handgedrukte prenten in Nederland. De oplage
beslaat slechts 20 exemplaren!
Met de aankoop van de GA Grafiekkalender ondersteunt u de activiteiten van

JA, IK RESERVEER MIJN EXEMPLAAR VAN DE GA GRAFIEKKALENDER 2018
Naam
Adres
Postcode en Plaats

Grafisch Atelier Den Bosch, de mooiste grafische werkplaats van Nederland!
Daardoor maakt u het mede mogelijk dat deze bijzondere makersplek,
waar kunstenaars, vormgevers, studenten en amateurs kunnen werken en
experimenteren met grafische technieken, zich verder kan ontwikkelen en floreren.

E-mailadres
Handtekening:

Grafisch Atelier Den Bosch

Dineke van Oosten
Nr 8, zeefdruk

Jan van Dijk
Words we didn’t say, zeefdruk

Puck Willaarts
Wind in een landschap van Hercules Segers,
toyobo

Peter Koene
Ontmoeting, linosnede

Hilly van Eerten
Sneltramstation Beatrixkwartier, zeefdruk

Jan van Dingenen
Kinderspel, toyobo, kartondruk

Nantsje Vonk
Het licht van Aeneas, zeefdruk

ML Wasiela
Sora, ets, aquatint

Marion van Bergen
Sil, houtsnede

Henny Schakenraad
Omstandigheid, zeefdruk

Adri Frigge
Naar Albeníz: Evocacíon, zeefdruk

Laura Casas Valle
Medusa, ets, aquatint

